
UNIÃO
BRASILEIRA DE

MULHERES



Participa de  

articulações do  

movimento feminista  

nacional e  

internacional,  

realizando atividades  

de questões relativas à  

mulher, em particular  

nas áreas de trabalho,  

saúde, violência e  

políticas públicas.

O QUE É AUBM

Fundada em 1988, a  

União Brasileira de  

Mulheres –UBM –é  

uma entidade  

nacional, apartidária,  

sem fins lucrativos, que  

reúne mulheres na luta  

contra a discriminação  

de gênero, racial,  

religiosa ou de  

qualquer natureza.
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ORGANIZAÇÃO

Atualmente, a UBM está

organizada em todos os

estados brasileiros.

Na capital de São Paulo  

conta com 16 núcleos,  

localizados nas regiões Sul,  

Norte, Centro e Leste da  

cidade.
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ORGAN
O  
GRAMA

1 NÚCLEO

Responsável pelas ações nos bairros.

2 DIR. MUNICIPAL

Responsável pelas ações e campanhas  
municipais.
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4

DIR. ESTADUAL

Responsável pelas ações e  
campanhas estaduais.



Para se“r luz, não 

espere o dia clarear.

Amanheça em si  

mesma.
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Ato de conceder o poder de participação social às  

mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a  

luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre  

homens e mulheres, por exemplo.

Esta ação consiste no posicionamento das mulheres em  

todos os campos sociais, políticos e econômicos.

O empoderamento feminino busca o direito das mulheres  

de poderem participar de debates públicos e tomar  

decisões que sejam importantes para o futuro da  

sociedade, principalmente nos aspectos que estão  

relacionados com a mulher.

EMPODERAR MULHERES
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EMPODERAR É SÓ UMAPARTE

O que desejamos mesmo é um  

mundo novo, onde não exista  

nenhum tipo de opressão, para  

que as mulheres possam ser  

LIVRES de verdade.

Por isso nossa missão é:
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EMANCIPAR AS

MULHERES
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E A SOCIEDADE



O que isso  

quer dizer?

1

As mulheressofrem  

discriminação por  

serem mulheres,  

mas isso piora  

quando são negras  

e principalmente,  

quando sãopobres.
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Isso se naturalizou  

na nossa cultura  

social de tal forma  

que algumas  

pessoasacreditam  

que tipo de roupa  

justifica estupro,  

por exemplo.
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Essa discriminação  

acontece porquefoi  

criada uma ideia do  

que é ser homem e  

o que é ser mulher.  

Exemplo: meninas  

vestem azul e  

meninos vestem  

rosa.
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Homens também  

são prejudicados  

com o machismo.  

Exemplo: quando  

não podem  

expressar suas  

emoções.
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A mulher, segundo

essa ideia antiga, é

inferior ao homem,

quase um objeto.

Por isso tantos  

casos de  

feminicídioquando  

relacionamentos  

acabam.
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O capitalismo  

sempre se  

aproveitou disso.  

Não a toa até hoje  

nossos salários são  

menores e temos  

dupla ou tripla  

jornada de trabalho.
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POR ISSO  

PRECISAMOS  

CONSTRUIR UMA  

NOVA SOCIEDADE

JUNTE-SE A NÓS!
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SEJA UMA
MULHER QUE
LEVANTA OUTRAS

MULHERES



FILIE-SE A UBM
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